
Druga adventna nedelja 
 
DRUŽINSKO BOGOSLUŽJE 
Zberemo se pri adventnem vencu, ki ga namestimo 

na prostor, kjer bodo pozneje postavljene jaslice. 

Bogoslužje začnemo z znamenjem križa, nato 

preberemo molitev. Med posameznimi besedili 

lahko pojemo ali poslušamo adventne pesmi.   

 
Molitev ob adventnem vencu: 
Adventni čas je čas ponovne odločitve za Boga, odločitve zaupati raje v 
Gospoda kot človeka. Ta odločitev nam pomaga, da jasneje slišimo glas 
vpijočega v puščavi: »Pripravite Gospodovo pot.« Kako? Najprej tako, da 
smo še vedno in še bolj to, kar sicer že smo - kristjani. Nato pa tako, da 
vsak svoja znanja, darove in sposobnosti ponudi v širjenje veselega 
sporočila, da Gospod prihaja kot človek, da bi nam bil blizu, ker nas ima 
rad. Bog je bistvo božiča, o Njem pričujemo, njega Oznanjamo, Njega se 
veselimo, Njega se ne sramujemo. On je Gospod, v katerega zaupamo. On 
nam daje moč, da se lahko spremenimo in zaorjemo na globoko. Pridi, 
Gospod Jezus in nas prenovi! 
 
Prebere oče ali mati: 
Pismo Filipljanom 1,4-6.8-11 
In v sleherni molitvi vedno za vas vse prosim z veseljem, ker se 
udeležujete dela za evangelij od prvega dne do danes. Tako imam 
zaupanje, da bo on, ki je v vas dobro delo pričel, to tudi dovršil, do dneva 
Kristusa Jezusa. Zakaj Bog mi je priča, kako hrepenim po vas vseh v 
ljubezni Kristusa Jezusa; in to prosim, da bi vaša ljubezen bolj in bolj rastla 
v spoznanju in vsaki razumnosti,  da boste preskušali, kaj je boljše, da bi 
tako bili za dan Kristusov čisti in brez spotike,  napolnjeni po Jezusu 
Kristusu s sadom pravičnosti v slavo in hvalo božjo. 
 

Vsa družina skupaj zmoli molitev:  

Angel Gospodov je oznanil Mariji in spočela je od Svetega Duha. Zdrava 
Marija... Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi.  Zdrava 
Marija... In Beseda je meso postala in med nami prebivala.  Zdrava 
Marija...  

 

Obhajamo leto božjega usmiljenja 

Molitev papeža Frančiška za jubilejno leto:  
Hotel si, naj bodo tvoji služabniki oblečeni v slabost, da bodo imeli pravo 
sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti. Stori, da se bo vsak, h 
kateremu se bo približal kdorkoli od njih, čutil pričakovanega, ljubljenega 
in da mu je od Boga odpuščeno. Pošlji svojega Duha ter z njegovim 
maziljenjem vse posveti, da bo jubilej Usmiljenja leto Gospodove milosti in 
bo lahko tvoja Cerkev s prenovljenim navdušenjem revežem prinašala 
veselo sporočilo, razglašala zapornikom ter zatiranim svobodo in slepim 
vračala vid. Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja to prosimo tebe, ki 
živiš in kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom na veke vekov. 
 

 

Zmolimo desetko rožnega venca: Ki je oznanjal Božje kraljestvo! 
 

Vsak izmed družinskih članov pove prošnjo s svojimi besedami, drugi 

odgovarjajo: prosimo te, usliši nas! 

 
MOLITEV ZA DRUŽINO 
Prvo, kar človek v življenju odkrije, zadnje, 
za čimer steguje roko, najdragocenejše, 
kar v življenju ima, pa četudi se ne zaveda, 
je družinsko življenje: 
"Prav tako kot Ti, Gospod, sem se tudi jaz 
rodil v družini. Tako si hotel Ti, Gospod. Dal 
si mi očeta in mater, da sta mi po Tebi dala 
življenje. Dal si jima ljubezen, da sta jo lahko 
podarila meni. Rodil sem se nebogljen – kot 
si se tudi Ti. Ti pa si jima dal roke, kot sta jih 
imela Marija in Jožef, da so bedele nad 
mojim življenje. Če sem samo malo zajokal, sta bila že ob meni in me ogrnila 
v varno zavetje svojega naročja. Sleherni trenutek moje sreče je njuna sreča, 
trenutek moje žalosti pa je tudi njuna žalost. Gospod, hvala ti za mojo 
družino in za družine vsega sveta. Čuvaj družine, da bodo še naprej 
skupnosti po tvoji zamisli! Amen." 
 

Slava Očetu in Sinu… 


